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MEBLE KUCHENNE W JEDNYM CIĄGU
praktyczne i modne

Ciekawe
rozwiązania
kuchnie na poddaszach
łazienki w stylu romantycznego retro

Zawsze coś nowego!

płyty indukcyjne i gazowe,
domowa spiżarnia, wygodny prysznic

U
Zachwycają finezją mywalkowe

inspiracje styl życia

W świecie natury

Strumień baterii umywalkowej Class-Tres z katalogu
Tres kojarzy się (wizualnie
i w dotyku) z górskim strumieniem. Płynąca woda
współtworzy aurę relaksu
w łazience. Cena: 485,85 zł,
www.tresgriferia.com

 aterie to łazienkowa biżuteria.Trafnie dobrane,
B
podkreślają styl aranżacji łazienki. Ich kształty są
projektowane tak, by nawet odkręcanie czy szum
wody kojarzyły się wyłącznie z przyjemnościami.
Zgrabna sylwetka

Łagodna, organiczna linia i płaska wylewka –
bateria Altitude z katalogu Vado. Możliwość zainstalowania ogranicznika zużycia wody (do 5 l/min).
Cena: ok. 1.795 zł, www.vado.com.pl

Na wskroś

Jej przezrocz ys
ta wylewka (od
góry i dołu)
pozwala obserw
ować płynącą
wodę. Bateria
umywalkowa KH
Zero-4 IB Rubinet
terie polecana
jest do salonów
kąpielowych (p
roj. Kelly Hoppen). Nowość,
www.ibrubine
tterie.com

Przyjemność odkręcania

Wysmukła, 3-otworowa bateria umywalkowa z kolekcji Kartell by Laufen
pasuje do łazienek nowoczesnych
i klasycznych. Zaprojektowana tak,
by odkręcanie wody nobilitować
do rangi rytuału. Cena: 3.963 zł,
www.laufen.pl
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